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Versus Teatre  
Fins al 29 de desembre
 
“Si identifiquen alguna de les 
cançons de l’espectacle és que 
ens han copiat”, diu en la 
introducció un dels dos actors 
(Rai Borrell i José Malaguilla), 
ambdós provinents del món de la 
improvisació en directe.  I és 
lògic i veritat perquè el títol i la 
descripció que podem llegir a la 
publicitat de l’espectacle té 
quelcom de trampós, com 
trampós és sempre el teatre. La 
funció neix de la fusió entre els 
espectacles d’improvisació que 
estan tant de moda des que la 
companyia Imprebis els 
descobrís, però el cert és que la 
música en aquest espectacle té 
una missió ben diferent que la 
d’acompanyar les veus dels 
presumptes actors/cantants. És 
veritat que de tant en tant 
s’arrenquen amb un fragment 

d’una cançó de lletra inventada i 
sobre una tessitura melòdica 
improvisada pel pianista 
(habilíssim còmplice Roger Julià)
que gaudeix tant com els dos 
actors del que passa a l’escenari. 

A l’entrada del teatre, els 
espectadors escriuen en un 
paper una frase, una idea, que 
suposadament donarà peu a una 
tema musical. El cert és que 
aquesta es ficarà amb calçador 
al mig d’historietes, contes, a on 
predomina el text  ple de 
disbarats, d’incongruències, 
d’absurd, de girs inversemblants 
que són a la fi amb els que la 
companyia vol, i aconsegueix 
pel que vam veure, fer riure i que 
acompanyen amb una 
gestualitat exagerada. A la fi,  els 
actors són dos pallassos sense el 
nas vermell  que xerren molt 
inventant-se el text i les accions 
sobre la marxa. I ho fan bé, tenen 
ganxo per captar l’atenció de 
l’espectador.  
 –S. Fondevila

Improadway

Animals de companyia
Almazen
Guifré, 9. 93 442 62 15.  
www.almazen.net.

La habitación secreta Dv., 21 h. 
12 €. Només dv. 15. 

Dir: Virginia Imaz i Claudia Cantone. 
Amb Claudia Cantone.

Espectacle de teatre clown, sense 
text que s’inspira en l’aïllament d’Ana 
Frank en una habitació amagada. La 
pallassa Claudia Cantone explora 
temes universals com la diversitat, 
l’exclusió forçada del món, la relació 
amb la figura de la mare i el 
descobriment de la seva feminitat. 

Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. 93 351 82 31.  
www.almeriateatre.com.

Llibert De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 
18-20 €. Del 20 de novembre al 8 de 
desembre.

Amb Gemma Brió i Tàtels Pérez, 
Mürfila.

Un còctel d’humor i tragèdia on una 
mare relata els quinze dies de la vida 
del seu fill i com passa de l’explosió de 
felicitat de saber que està embarassada, 
fins a la conclusió que el millor que li 
pot passar al seu fill és morir-se. 

(!) Nedant cap a la mar de la 
Xina De dt. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 18-20 
€. Fins al 17 de novembre.

Amb Maria Ribera, Borja Espinosa, 
Jordi Busquets.

 La Maria és una actriu a l’atur amb 
tota la fam de triomfar. Al càsting de 
‘La nit de la iguana’ es trobarà amb el 
Borja, un actor prestigiós que l’ajudarà 
a donar sentit i rumb a la seva carrera.

Àtic22
Carrer de les flors 22, Àtic. 93 441 70 
22. atic22@tantarantana.com.

Assajar és de covards Dl.,  
21.30 h. 5 €. Fins al 25 de novembre.  

Jam Session d’actors i dramaturgs 
amb música en directe. Els dramaturgs 
posaran a prova els seus textos breus 
amb actors, que no els han assajat 
abans, i amb un públic que tindrà 
l’oportunitat de participar en la creació 
d’un dilluns diferent.

La supervivencia de las 
luciérnagas Dv. i ds., 20.30 h. Dg., 
18.30 h. 9 €. Del 15 al 24 de novembre. 

De Juan Mayorga i José Sanchis 
Sinisterra. Dramaturgia i direcció: 
Daniela De Vecchi. Amb Eloi Benet, 
Anna Berenguer, Antonella Caron, Cris 
Codina, Esperança Crespí i altres.

 Dotze recorreguts per a un selecte 
grup de tres espectadors que seguiran 
la història. Diferents perspectives 
d’una mateixa realitat, diferents 
realitats per a una sola societat, 
diferents societats on intentar 
sobreviure.

Biblioteca de Catalunya
Hospital, 56. 93 270 23 00.  
www.bnc.cat.

Bolxevics  Ds., 20.30 h. Dg., 19 h. 
18 €. Fins al 24 de novembre.

D’Aleix Aguilà. Dir: Júlia Barceló. 
Amb: Magda Puig. Marc Rodríguez i 
Pau Vinyals.

Vegeu la crítica a la pàg.  57. 

Cafè Teatre Llantiol
Riereta, 7. 93 329 90 09.  
www.llantiol.com.

El diván Dl., 20.30 h. 15 €. 
Una psicòloga que no suporta el 

dubte de si el seu marit l’enganya. Un 
boxejador que no suporta la pressió. Un 
marit que no suporta al seu company 
de feina. L’únic que els suportarà a tots 
és ‘El diván’ i perquè no li queda cap 
altre remei.

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. 
Ens trobem en una agència 

matrimonial, en una ciutat qualsevol. 
Cinc homes i cinc dones contestaran les 
mateixes preguntes, cadascú des de les 
seves perspectives i des de les seves 
necessitats. 

Soloni Ds., 18.30 h. 10 €. 
L’aire és un mitjà per a l’humor a 

partir del qual és possible posar a bullir 
els somnis, les emocions i una infinitat 
de jocs i possibles realitats.

Terapia de sexo Dl., 22.30 h. 12 €. 
Comèdia on el públic descobreix la 

història de tres dones peculiars a través 
d’una teràpia de sexe en públic. A mida 
que avança la teràpia, tant elles com el 
públic, s’adonen que no hi ha tanta 
diferència entre elles i que el seu únic 
‘crim’ és ser dones.

Todas quieren ser como Jackie 
Kennedy Dj., 20.30 h. 10 €. Fins al 28 
de novembre.

Un grup de sis dones a l’Espanya 
dels anys 60 decideixen formar un club 
on idolatren la figura de Jackie 
Kennedy com a símbol de la percepció 
femenina, a la qual es volen semblar. 
Totes elles guarden en el seu interior els 
seus secrets més humans (o animals).

Port Vell-Pg.Joan de 
Borbo,Pl.Joan Tarradell)
Passeig Joan Borbó.

(!) Manicomio de los horrores 
Dj., 20.30 h. Dv. i ds., 19 i 22 h. Dg., 17 
h. 15-40 €. Fins al 17 de novembre.

El nou espectacle del Circo de los 
Horrores, ens trasllada a la tenebrosa 
atmosfera d’una terrorífica institució 
mental de la mà d’alguns dels seus 
protagonistes més terrorífics. 

Casa Orlandai
Jaume Piquet. 93 252 42 62.  
www.casaorlandai.cat.

GRATIS Casanova en directe Dv. 
15, 20 h. Fins al 29 de novembre.  

Text: Marc Artigau. Dir: Oriol 
Broggi. Amb: Xavier Boada, Òscar 
Intente,, Xavier Ricart, Anna Castells, 
Alfons Nieto.

Rafael Casanova i el seu ajudant, en 
Mateu, compareixeran davant dels 
mitjans per explicar en primera 
persona i de manera detallada com 
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Espacio en Blanco 
Fins al 15 de novembre
 
La societat capitalista ens ha 
ensenyat, a nosaltres, els 
individus, a allunyar-nos dels 
problemes. I sovint, a diferència 
del que succeïa a les societats 
ancestrals, quan algú passa un 
mal tràngol en fugim com de la 
pesta. Això és el que ens intenta 
dir Estel Solé en la seva brillant 
primera obra com a dramaturga, 
eficaçment dirigida per Marilia 
Samper en un espai tan poc 
convencional i agradable com un 
pis de Gràcia. I molt ben 
interpretada per una companyia 
que representa un grup d’amics 
entre els 30 i els 40 anys que 
manté el contacte perquè no 
tenen res millor a fer, per inèrcia.

El motor de la peça és l’intent 
de suïcidi de la Bet (Solé) i 
l’escenari és el saló de casa seva, 
on els seus amics s’han reunit 
per oferir-li una festa de 
benvinguda després de passar 
dos mesos en un psiquiàtric. Els 
seus amics són, vistos de prop, 
uns éssers egoistes i 
menyspreables, però són el que 

hi ha. En un moment concret, la 
Bet diu que es va fotre el pot de 
pastilles perquè volia perdre’ls 
de vista. Poca broma... Tots els 
actors es troben en el punt just, 
però em quedo amb el deliri ben 
portat de Marc (Edu Buch), el 
tremp de Solé i la supèrbia de 
Laura (Miriam Tortosa).

Asseure’t en un espai no 
convencional per veure una obra 
de teatre feta per aquell lloc és ja 
una experiència excitant, però si 
a sobre el que vas a veure té 
nivell, te’n vas a casa pensant 
que Animals de companyia té 
llarga vida i que hauràs assistit 
al naixement d’una obra que, 
com Sé de un lugar, està cridada 
a ser l’èxit indie de la temporada.    
–A. Gomila

Un gran equip.


